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جامعة محمد بوضياف-المسيلة-

المقـدمـة:
بعد سقوط اخلالفة العثمانية يوم  3مارس 1924م وظهور تركيا احلديثة اليت أدارت ظهرها
للعاملني العر واإلسالمي بإتباعها سياسة التغريب والطالق مع ماضيها اإلسالمي .وجد العامل العر
نفسه حتت رلة عدة أنواع ووجوه من اإلستعمار ،وكانت أكرب دولة عربية فيه "مصر" اليت استطاعت
عرب مسريهتا النضالية وحركاهتا الوطنية السياسية أن تتحصل على نوع من السيادة عرب عدة اتفاقيات مع
بريطانيا أهلتها أن تتمتع بنوع من االستقالل والسيادة وأن تكون وجهة وقبلة أحرار العرب وحركاهتم
التحررية ،غري أن ذلك مل يرق لربيطانيا اليت كانت حتارب وتتصدى لكل ما هو أصيل وعريق ولكل ما
ميت إىل الوحدة والقوة يف التاريخ املصري حىت ال تكون أرض الكنانة قدوة للعامل العر يف هنضتها
الفكرية والتحررية .. .شجعت دعوة املصريني للعودة إىل العمق اإلثين ،والوثنيات القدمية ،وفسحت اجملال
يف أواخر القرن  19م وبداية القرن العشرين للدعوة إىل إحياء أجماد احلضارة الفرعونية وجعلها عنوان
السيادة املصرية .وهذا ما سنحاول التطرق له من خالل هذه املقالة عرب لة من التساؤالت ،منها :من
هم املنادون هبذا االجتاه ؟ وما هي مرجعيتهم وثقافتهم؟ وكيف كان موقف حمب الدين اخلطيب ( )1وغريه
من العلماء من الفرعونية والوطنية الضيقة؟ وما املصري الذي آلت إليه؟
()1حمب الدين اخلطيب :سوري النشأة ولد يف دمشق عام 1886م وتويف يف القاهرة عام 1969م التحق بكلية اآلداب واحلقوق يف اسطنبول عام
1905م أسس هبا رفقة األمري الشها عية النهضة العربية عام 1907م الحقته السلطة العثمانية لنشاطه القومي فهرب إىل اليمن مث عاد إىل سورية
بعد االنقالب العثماين عام 1908م بعدها هاجر إىل مصر عام 1909م .شارك يف الثورة العربية الكربى عام 1916م وحرر جريدة القبلة الناطقة
بامسها ،مث توىل رئاسة حترير جريدة العاصمة يف العهد الفيصلي بسورية اليت غادرها إىل مصر .أنشأ يف مصر جملة الزهراء مث صحيفة "الفتح" -1926
1948م .كان من مؤسسي عية الشبان املسلمني عام 1928م بالقاهرة ،سخر قلمه وفكره خلدمة القضايا العربية واإلسالمية عقب سقوط اخلالفة
العثمانية سنة " .1924انظر مذكرات حمب الدين اخلطيب اليت نشرها الدكتور صاحل اخلريف ألول مرة يف حلقات عديدة يف جملة الثقافة اليت كان يشرف
عليها ابتداء من العدد 06 :الصادر يف ذي القعدة 1391ه يناير 1972م وما يليه".
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أوال :الفرعونية بين دعاتها ومعارضيها
أ -دعاتها وتصدي الخطيب لهم:
يف ظل التبعية االستعمارية وحماربة االستعمار لكل ما هو أصيل وعريق ولكل ما ميت إىل
الوحدة والقوة ويف إطار سياسة "فرق تسد" ظهرت يف مصر أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن
العشرين دعوات عدة إىل إحياء جمد احلضارة الفرعونية وجعلها عنوان السيادة املصرية .واملنادون هبذا
جلهم ممن خترجوا من جامعات أوربا وتشبعوا بالثقافة الغربية.
وقد ردد عدد من املثقفني املصريني دعواهتم املمجدة للفرعونية ،وتصدى هلم اخلطيب منتقدا وموجها،
ومن هؤالء نذكر:
 لطفي السيد وطه حسين:ومها من كبار وأعمدة دعاهتا فهذا لطفي السيد يطلب من املصري أن يتمسك جبنسيته قائال:
(...إنك أيها املصري اللبق جيب أن حتافظ على جنسيتك ألنك حني تذهب إىل بلد أجنيب ال يدعونك
بقوهلم يا عر ولكنهم ينادونك يا مصري .وأن األمم الشرقية جيب أن تتحد ويكون االحتاد شامال ألمم
الشرق الكربى كالصني واليابان فهل تدخل أيها املصري ذلك االحتاد حتت جنسية مستعارة هي اجلنسية
العربية؟ وهل ترضى لنفسك ذلك؟) (.)1
وهذا طه حسني( )هو اآلخر يعتز بالفرعونية ويصر على عدم التخلي عنها حيث قال يف
جريدة املكشوف "البريوتية" عام 1938م خماطبا الشباب ...( :ال تصدق ما يقوله بعض املصريني من
أهنم يعملون للعروبة ،فالفرعونية متأصلة يف نفوسهم وستبقى كذلك ...ال تطلبوا من مصر أن تتخلى عن

( -)1ألد حسني" :احلضارة العربية واحلضارة الفرعونية" -الفتح -العدد 27 -230 :رجب 1349ه السنة -5 :ص.2 :
( -)طه حسني 1973-1889 :م .ولد يف مصر العليا وفقد بصره طفال درس يف األزهر واجلامعة املصرية والسوربون بباريس ونال أعلى الدرجات
العلمية انتدب عميدا للجامعة املصرية بالقاهرة مث جامعة اإلسكندرية مث وزيرا للمعارف عام 1950م من آثاره :األيام ،يف األدب اجلاهلي ،مع أ
العالء يف سج نه ،مستقبل الثقافة يف مصر ...،وهو ناقد وقصاص ورجل اجتماع .راجع حنا الفاخوري -اجلامع يف تاريخ األدب العر "األدب
احلديث" ،دار اجليل ،بريوت ،لبنان ،بدون تاريخ.
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مصريتها وإال كان معىن طلبكم :اهدمي يا مصر أبا اهلول واألهرام وتغاضي عن يع اآلثار اليت تزين
متاحفك ومتاحف العامل وانسي نفسك واتبعينا.)1( )...
ومل يقف عند هذا احلد بل جيزم بأن أكثرية املصريني ال متت بصلة إىل الدم العر حيث قال:
( ...إن األكثرية الساحقة من املصريني ال متت بصلة إىل الدم العر بل تتصل مباشرة باملصريني
القدماء.)2( )...
وقد سار يف نفس االجتاه الدكتور حسني كامل سليم القائل ...( :ن مصريون أوال

وأخريا .)...وأيضا الدكتور فكري أباظة املصرح ...( :ن مصريون قدماء ال شيء غري ذلك.)3( )...

وأمام هذه الزوبعة اليت أثارها دعاة الفرعونية وقف اخلطيب وغريه مفندا آراءهم مدافعا عن
عروبة مصر داعيا إياها إىل رفع رايتها ملا متلكه من اعتبارات ة هتيئها لرفع هذه الراية راية العروبة.
فيقول ...( :فمصر كانت من األزل وستبقى إىل األبد مهجرا للعنصر العر األصيل ال من
حدود م صر الشرقية فقط بل ومن حدودها الغربية أيضا وال أبالغ إذا قلت أن العرب وصلوا إىل مصر من
بابا ثالث –وهو باب املندب -فساروا مع النيل من منابعه إىل حيث يصب يف البحر املتوسط وامتألت
هبم هذه الديار يف أجيال كثرية.)4( )...
ولكي يؤكد عروبة مصر يرجع إىل اللغة اليت كان ينطق هبا قدماء املصريني فثالثة أرباع كلماهتا
عربية ...( :كان فقيد تاريخ مصر القدمي "ألد كمال باشا" قد ألف اكرب معجم لقدماء املصريني يف
عشرات األلوف من الصفحات تبني له أن ثالثة أرباع الكلمات اليت كان ينطق هبا قدماء املصريني يوجد
( -)1أبو خلدون ساطع احلصري" :أراء وأحاديث يف الوطنية والقومية" -مركز دراسات الوحدة العربية -سلسلة الرتاث القومي -األعمال القومية
لساطع احلصري )1( -طبعة خاصة ط -2 :بريوت-لبنان -يونيو 1985م -ص.77 ،76 :
( -)2املصدر السابق -ص.78 :
( -)3أبو خلدون ساطع احلصري" :العروبة أوال -"مركز دراسات الوحدة العربية -سلسلة الرتاث القومي -األعمال القومية لساطع احلصري)9( -
طبعة خاصة ط-2 :بريوت-لبنان1985 -م -ص.83 :
( -)4حمب الدين اخلطيب" :العروبة والفرعونية" -الفتح -العدد 20 -229 :رجب 1349ه السنة  -5ص.2 :
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يف اللغة العربية احلديثة ما يقابلها لفظا ومعىن فتكون عنده بسبب ذلك اعتقاد جازم بأن العرب واملصريني
من أصل واحد.)1( )...
وحىت يدحض ادعاءات الفرعونيني وأكاذيبهم على أن مصر فرعونية فقط يبني اخلطيب بان
مصر كانت وسيلة لتوثيق االرتباط واالتصال مع سائر األقطار العربية حيث يقول ...( :إن مصر ما
برحت تتغذى من قبل فجر التاريخ مباليني من جرياهنا الغر امليامني بيض الوجوه القادمني عليها من طريق
سيناء ،وإذا كان "مينا"

()

أقدم رجل عرفه التاريخ من هؤالء اآلسيويني فما هو بأوهلم ألن الطريق كان

موجودا قبل "مينا" وكان يتدفق منه القادمون.)2( )...

ويف مضمار آخر يرجع أصول الشعب املصري إىل شبه اجلزيرة العربية قائال...( :إن جزيرة
العرب تغذي مصر بأبنائها من قبل "مينا" ومن بعد "مينا" ومن قبل عمرو بن العاص ومن بعد عمرو بن
العاص ،وإن فرعون نفسه الذي قال عنه كاتب حديث عهد هبذه الصناعة وهذه املعارف إنه "أعلى
وأكرب " .كانت جتول يف عروقه دماء غري قليلة من الدماء اليت كانت جتول يف عروق عدنان بل عن ذلك
الكاتب نفسه ال يستطيع أن يفصل دم العرب عن عروقه ...وهل الرباءة يف مصر من العربية إال االنتحار
جبميع معانيه.)...
ويبني بأن مصر مل تكن يف قدمي تارخيها بعيدة عن العروبة لسانا وأن القوميتني القدميتني
"املصرية والعربية" تتفقان إىل حد كبري ويضرب لنا بذلك مثال :برحلة سيدنا إبراهيم عليه السالم من وطنه
األول (العراق) إىل سورية مث إىل فلسطني وانتقاله من فلسطني إىل مصر وإقامته فيها مدة تزوج فيها من
هذه البالد ورزق من زوجته املصرية ابنه إمساعيل ،مث انتقل بزوجته وابنه إىل احلجاز وتركهما هناك ...إن
إبراهيم عليه السالم مل يكن يف حاجة إىل تر ان ألن اللغة اليت كانت يومئذ يف العراق ويف سورية ويف
( -)1حمب الدين اخلطيب :املصدر السابق.
( -)مينا أو مينه أو مينس  :Narmer ou Menésمؤسس الساللة الفرعونية األوىل ومشيد مدينة ممفيس يعتربه املؤرخون مؤسس اململكة
املصرية وفاحتة قيام األسر اليت حكمت مصر وعددها ثالثني أسرة" .املنجد يف اللغة واألعالم" ،الطبعة  ،27دار الشروق ،بريوت ،لبنان1984 ،م ،ص
.701
- (Egypte ancienne) Mémo Larousse- encyclopédie- Paris-CEDEX- 1990-06- P 257.
( -)2حمب الدين اخلطيب" :العروبة والفرعونية" -املصدر نفسه.
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فلسطني ويف مصر ويف احلجاز إمنا كانت متقاربة جدا ألهنا ترجع إىل أصل واحد بل لعلها هلجات جتمع
بينها لغة واحدة كما هي احلال اآلن يف هذه األقطار نفسها .فالعراقي واحلجازي خيتلفان يف اللهجة
ولكنهما يتفقان يف أصل اللغة.)1( ....

واخلطيب ال ينكر على املصري مصريته بل يراها أحد أركان العروبة الصلبة فيقول ...( :نعم إن املصري
مصري ولكن مع أنه مصري فهو عر فمصر وطنه والعربية جنسيته املشتقة من لغته ومن ثقافته ومن
أربعة عشر قرنا على األقل يف تارخيه القومي .كما أن العراقي عراقي وهو مع ذلك عر وكما أن السوري
سوري ومع ذلك عر وكما أن املغر مغر وهو مع ذلك عر .)2( )...

ويتحدى دعاة الفرعونية أن يستطيع أي مصري أن يثبت فرعونيته قائال ...( :ال يوجد يف
مصر مصري واحد حيفظ يف مستندات أسرته ما يدل على أهنا متسلسلة يف مصر من أيام "مينا" أو من

أيام "كليوباترا"( )ولكنه أمام حقيقتني :أوالمها أنه مصري ألنه مولود يف مصر.

والثانية أنه عر ألن لغته العربية ...وهو أعرق يف مصريته من نابوليون يف وطنيته الفرنسية ألنه
مولود يف مصر حقا وأما نابليون فمولود يف جزيرة كورسيكا .ويف عروبته أعرق من نابليون يف قوميته
الفرنسية ألنه ولد متملكا باللغة العربية وال لغة غريها ونابليون ولد يف بيت يتكلم فيه أبواه وذووه باللغة
االيطالية.)3( )...
ويتعجب يف ذهول تام كيف أن األتراك احلديثي العهد يعتزون بقوميتهم ويتمسكون هبا أميا
متسك يف حني أن بعض املصريني يتنكرون لقوميتهم العربية اليت مضى عليها أربعة عشر قرنا.
( -)1حمب الدين اخلطيب " :العروبة والفرعونية" -الفتح -العدد -229 :املصدر السابق.
( -)2حمب الدين اخلطيب" :القومية العربية ومكانة مصر منها" -الفتح -العدد -362 :املصدر السابق -ص.6 :
( -)كليوبرتا  :Cléopâtreاسم سبع ملكات الجيات (البطالسة) يف مصر ،أشهرهن -5 :ولدت يف اإلسكندرية سنة  69ق.م ملكة مصر
 30-51ق.م حاولت إعادة بناء جمد الدولة الالجية ،فتنت قيصر بعد معركة فرسال  48ق.م وولدت له القيصريون مث مرقس انطونيوس الذي أجنبت
منه ثالثة أوالد .ضمت إىل ممتلكاهتا أجزاء من فنيقيا وقربص واليهودية ،أهلت عام  34ق.م انتحرت بعد معركة أكسيوم( .املنجد يف اللغة واألعالم) -
املرجع السابق -ص.593 :
( -)3حمب الدين اخلطيب" :العرب" -الفتح -العدد -434 :املصدر السابق -ص.2 :
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( ...مصر تتكلم العربية منذ أربعة عشر قرنا ومع ذلك ال يزال يوجد فيها من يريد أن يقول
أنه غري عر وأكثر القائلني بالعصبية الرتكية يف األناضول يرجعون بأنساهبم إىل اجلركس أو الكرد أو الالز
أو األرناؤوط بل كثري منهم من مسلمة الروم واألرمن والكرج ومل يتكلموا الرتكية إال من مائة سنة أو مائيت
سنة باألكثر ومع ذلك يعتزون بالرتكية ويعملون هلا ...فهل املائة سنة أو املائتان كافية ليكون القوم هناك
أوفياء للقومية الرتكية إىل هذا احلد واألربعة عشر قرنا اليت مضت على العروبة يف مصر غري كافية جلعل
مصر تعلن يف غري خوف وال إحجام أهنا عربية.)1( )...
ويؤكد أخريا بان الدعوة إىل الفرعونية ما هي إال دسيسة من الدسائس املعادية للعروبة ووحدهتا
وشق للصف العر الذي هو رأس األهداف االستعمارية...( .إن حماولة إقناع مصر بأهنا غري عربية
ليست إال دسيسة دستها يد من مصلحتها أن تتمزق الشعوب العربية وأن تتقاطع وأن ال يتعاون بعضها
مع بعض فلريبأ كل مصري بنفسه عن أن جيعلها آلة تعبت هبا تلك اليد الدساسة لتنال مأرهبا من بقاء
الشرق العر ضعيفا إىل األبد.)2( )...
ب -مع ـ ــارضيهـ ــا:

ويشارك اخلطيب عدد كبري من أعالم األمة العربية الذين تصدوا لدعاة الفرعونية منبهني إىل
زيفها وبطالهنا ( )3مذكرين املصريني خصوصا والعرب عموما على أهنا دسيسة هتدف إىل متزيق الشعوب
العربية وإبعادها عن التعاون فيما بينها وبالتايل إضعافها لتصبح لقمة سائغة يف أيدي أعدائها واملرتبصني
هبا ومن هؤالء نذكر:
 -1األستاذ أحمد صبري:

( -)1حمب الدين اخلطيب" :القومية العربية ومكانة مصر منها" -الفتح -العدد -362 :املصدر السابق -ص.8 ،7 :
( -)2حمب الدين اخلطيب" :العروبة والفرعونية جمال جديد لنشاط الشباب" -الفتح -العدد -229 :املصدر السابق -ص.2 :
( -)3راجع يف ذلك -النجيمي "قصيدة شعرية" مصر العربية ترد على رأس دعاة الفرعونية-الفتح -العدد 29-367 :ادى اآلخرة 1352ه-
السنة -8-ص -2 ،1 :وأنظر كذلك شعر الشيخ حممد الزين" :مصر بني اإلسالم والفرعونية" -الفتح -العدد 10 -491 :حمرم 1355ه -السنة
 -10-ص.7 :
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الذي ألف كتابا امساه "قناع الفرعونية" استعرض فيه املزاعم املختلفة لدعاة الفرعونية ونبه بأهنا
عودة إىل االستبداد وسلطة الواحد.
(...وأول ما يتبادر إىل (فرعون) وفرعون هذا ليس إال رمزا من احلكومات االستبدادية البائدة.
فالفرعونية إذن هي نوع من النظم اليت ينهض عليها احلكم االستبدادي اجلائر وهذا النظام
يق رتن مبا يليق به من األوضاع االجتماعية والصور العقلية اليت تربر الظلم وتستطيب اخلنوع وتساعد على
الرتفيه عن الطبقة احملدودة احلاكمة اليت تستند إىل ما خترتعه من أسانيد احلقوق املقدسة.)...
مث يتساءل :هل الفرعونية بكل إبعادها تستطيع أن متنح املصري املولع باحلرية واملساواة ما
وجده وجيده يف اإلسالم؟
(...هل يستطيع املصري املتشوق للحياة الصحيحة أن جيد يف شعار "الفرعونية" من قوة الدفع
إىل احلرية واملساواة ما جيده املسلم يف كلمة "اإلسالم" ويف تاريخ هذه الكلمة؟ فإذا مل تكن الفرعونية
نظاما اجتماعيا وال قوة دفع إىل احلرية واملساواة فكيف تكون يف النهاية إذن هذه اللفظة املشؤومة اليت
شبعت منها يف جو اجملتمع احلديث.)1( )...
 -2األستاذ أحمد حسن:
يرى بأن الفرعونية كلغة ضعيفة وال تستطيع جماراة اللغة العربية الفنية بآداهبا وفنوهنا وكعادات
وتقاليد فإن الفرعونية أصبحت ال تتناسب والعصر:
(...إن املدنية تشمل اللغة والتشريع واألدب والفنون مث األماين القومية أما اللغة الفرعونية فال
ميكن أن تقوم بإزاء اللغة العربية وأما التقاليد والعادات فحسبكم أن الفراعنة كانوا بثياب ال تناسب
العصر وبأمساء مستهجنة "كحرحور" مثال وبعبادة وثنية ال ترضوهنا أنتم أيها املسلمون وبتشريع ال يوافق
إال اإلنسان يف أطواره الرببرية .وأما األدب والفنون فحسبكم ما زخرت به احلضارة العربية من آداب عالية

وان فيها القرآن.)2( )...

( -)1ألد صربي" :قناع الفرعونية" – الفتح -العدد -801 :املصدر السابق -ص.14 :
( -)2ألد حسني" :احلضارة العربية واحلضارة الفرعونية" -الفتح -العدد -230 :املصدر السابق -ص.7 :
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 -3أبو خلدون ساطع

الحصري)(:

وكان من الرافضني لفكرة الفرعونية حارهبا علنا واظهر بطالهنا بكل ما أويت من حجج وأدلة
ورآها عامل هدم وإضعاف للعروبة ووفقا ملسارها الوحدوي التقدمي ،فالفرعونية عنده انتهت وزالت
كنظام ولغة لكنها باقية كأثر:
(...فإن العهود الفرعونية مدفونة حتت رمال الزمان منذ عدة آالف من السنني واملصريون
احلاليون ال يفهمون شيئا من لغة الفراعنة وال يؤمنون بشيء مما كان يؤمن به هؤالء فليس من املعقول أن
يفكر أحدهم يف العودة إىل تلك العهود البائدة والسعي وراء تلك العهود والسعي وراء إحياء تلك
األموات احملنطة.)1( )...
فمثلما حيق للمصريني االفتخار والتباهي باألجماد اليت حققتها احلضارة الفرعونية ،فإنه ال جيوز
هلم أن يتنكروا للعروبة...( :ال شك يف أنه حيق ألبناء مصر أن يفتخروا ويباهوا باألجماد اليت حققتها
احلضارة الفرعونية يف تلك العصور العريقة يف القدم ...غري أنه ال جيوز للمصريني أن يتنكروا للعروبة حبجة
االرتباط باحلضارة الفرعونية وجيب على كل مصري أن يعرف حق املعرفة بأن احلضارة الفرعونية مثل
احلضارات السومارية واآلشورية والفينيقية ماتت واندثرت فال ميكن أن تعود إىل احلياة ...وأما العروبة فإهنا
ختتلف عن ذلك كل االختالف إهنا مل تكن من نوع "املاضي احملنط" بل هي من نوع "احلاضر احلي" وال

نغايل إذا قلنا أهنا تتدفق حيوية منذ أن استفاقت من سباهتا الطويل) (.)2

( -)ولد بصنعاء عاصمة اليمن عام 1879م ينتمي إىل عائلة عربية أصلها من احلجاز قدمت إىل حلب يف القرن 9ه ،اشتغل يف السلك اإلداري
العثماين يف البلقان حيث درس على الطبيعة نشوء القوميات البلقانية قبل احلرب العاملية األوىل وكذا تعصب اعة االحتاد والرتقي للقومية الطورانية فولد
لديه التعصب للقومية العربية وتسخري طول حياته للنضال من أجلها والدعوة هلا حىت لقب "مبنظر القومية العربية" .التحق بامللك فيصل عام 1919م
وأصبح وزيرا للمعارف يف دولته بدمشق .بعد االنتداب الفرنسي على سورية فاوض اجلنرال غورو قبيل معركة ميسلون عام 1920م .خرج من سورية مع
امللك فيصل بن الشريف حسني والتحق به عندما ويل ملكا على العراق حيث توىل شؤون امل8عارف والثقافة يف عام 1941م جرد من جنسيته العراقية
واخرج من العراق لتأييده لثورة رشيد عايل الكيالين ضد اإلجنليز وبعد تأسيس جامعة الدول العربية ،عمل مستشار اللجنة الثقافية .أسس عام 1953م
معهد الدراسات العربية العالية يف القاهرة وأصبح مديرا له .تويف يف بغداد عام 1968م ودفن يف مقربة اإلمام األعظم .أنظر (أبو خلدون ساطع
احلصري ،األعمال القومية الساطع احلصري (" ،))3صفحات من املاضي القريب" ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط ،2بريوت ،لبنان1985 ،م ،ص
.82
( -)1أبو خلدون ساطع احلصري" :العروبة أوال" -املصدر السابق -ص.82 :
( -)2أبو خلدون ساطع احلصري" :العروبة أوال" -املصدر نفسه.
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ومل تقتصر ردود حمار الفرعونية ومفندي دعاهتا والعاملني من أجل إحيائها على اجلرائد
واجملالت واخلطب واحملاضرات فقط بل مشلت حىت إقامة مناظرات ومنها املناظرة اليت عت كال من
السيد (رشيد رضا) مدافعا عن احلضارة العربية ووجوب متسك مصر هبا يف حني مثل الطرف اآلخر
األستاذ "حممد لطفي" مدافعا عن الفرعونية وفكرة رجوع مصر إليها (.)1
وكان من نتيجة تلك املناظرة أن أفحم السيد رشيد رضا دعاة الفرعونية وعلى رأسهم حممد
لطفي ومن وااله واظهر مبا ال يقبل الشك بأهنا دعوة وثنية القصد من وراءها فصل مصر عن عروبتها
وأخواهتا يف املشرق واملغرب العربيني ومروجوها من مساسرة وأعوان االستعمار والصهيونية العاملية الذين
يعملون مببدأ «فرق تسد» .وكما فشلت الدعوات إىل اآلشورية والفينيقية والنوبية والرببرية فمآل هذه
الدعوة إىل ما آلت إليه تلك الدعوات.
نعم إن التباهي واالعتزاز حبضارة األقدمني وما أبدعوه وتفوقوا فيه على األمم األخرى أمر
مشروع ولكن أن تكون عامل هتدمي وتفريق بني أبناء األمة الواحدة فهذا شيء مرفوض ألنه من بناة
أفكار االستعمار الذي يسعى دائما إىل متزيق األمم ويف الوقت نفسه يعمل على توحيد نفسه ذلك
لبسط سيطرته على مقدرات البالد والعباد وخاصة األمة العربية اليت تسيطر على منافذ البحار اسرتاتيجيا
باإلضافة إىل رصيدها احلضاري ودورها الفعال يف تقدم وبناء احلضارة اإلنسانية.
ث ــان ـي ــا :الخطيب والوطنية الضيّقة
مل تغب أساليب الدول االستعمارية يف التفريق والتمزيق بني البالد العربية وبني البالد اإلسالمية
عن ذهن اخلطيب فكشف لقرائه هذه األساليب اليت تدعو إىل الوطنية الضيقة واملفهوم الوطين وعلى
سبيل املثال:
صار "نوري السعيد" يف العراق يفهم أن جندا غريبة عن العراق وأصبح اللبناين ينكر أن لبالده صلة
بسورية مع أن رابطة اللغة هي الرابطة الطبيعية اليت يتفاهم هبا الناس وعنده أن أخوة اإلسالم أقوى من
رابطة الوطن الواحد.
( -)1ألد حسني" :احلضارة العربية واحلضارة الفرعونية" -الفتح -العدد -230 :املصدر السابق -ص.7 :
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ويكشف لقرائه أن دمشق أقل البالد تأثرا بعدوى هذين املرضني ويستشهد على ذلك
باملظاهرة العنيفة اليت قابل هبا الدمشقيون الوزير االجنليزي "بلفور" صاحب الوعد املشؤوم لشذاذ اآلفاق
عندما دخل دمشق عام 1929م مما اضطره إىل مغادرهتا خفية وكذلك كيف أن شباب دمشق انزلوا
العلم اليهودي عن سيارة فرقة العيب كرة القدم اليهود واحرقوه عندما أرادوا الطواف بسيارهتم يف دمشق
(.)1
أن يكون اخلطيب وطنيا وقوميا فهو أمر طبيعي مادام اإلنسان ينشد إىل األرض والوطن حيث
نشأ وترعرع وتغذى أما مناداته بالقومية ووحدة املصري العر فذلك يعترب أمرا طبيعيا أيضا مادام من
الناطقني بالضاد .وبالنسبة لدعوته إىل األمة اإلسالمية فنابعة من أنه رجل عقيدة ودين.
وهو حيارب الوطنية إذا حتولت إىل عصبية وطنية ألن املسلمني مهما اختلفت أوطاهنم فهم يف
دين اهلل إخوان ويضرب مثال على ذلك تسليم أهل الفضل والنباهة من املصريني مقاليد الزعامة الفكرية
والسياسية عن رضا وطيب خاطر إىل الزعيم الكبري ال الدين األفغاين ويضيف مثاال آخر (حممد رستم
حيدر) اللبناين األصل الذي وقف مواهبه على خدمة العراق منذ استقالله حىت احتل منصب وزير املالية
هناك ( .)2وكمرجعية تارخيية تدحض كل إرهاصات أعداء العرب والشعوبيني يذكر اخلطيب بسيدنا
إبراهيم عليه السالم الذي عندما ساح من العراق إىل الشام فمصر فاحلجاز كان يتخاطب مع أهل هذه
البالد بلغة بالده العراقية فيفهم اجلميع كالمه ألن اللغات اليت كانت سائدة فيها ما هي إال هلجات
متقاربة.
وهلذا جنده وقد استقر به املقام يف مصر يتخذ هذه احلقيقة التارخيية قاعدة لدعوة الناشئة فيها
ويف الشام والعراق وجزيرة العرب إىل اإلميان بالقرابة اجلنسية واللغوية بني أسالفهم وهذا مما يوثق أواصر

الناطقني بالضاد والعقيدة القومية (.)3

( -)1حمب الدين اخلطيب" :القومية وشباب دمشق مبناسبة حادثة العلم الصهيوين" -الفتح -العدد 30 -149 :مايو 1929م السنة الثالثة -ص:
.10
( -)2حمب الدين اخلطيب" :درس من بالد التعصب الوطين" -الفتح -العدد 14 -694 :حمرم 1359ه العام -14 :ص.5 :
( -)3حمب الدين اخلطيب" :تعليم التاريخ القومي -إفراط وتفريط" -الفتح -العدد 28 -561 :ادى األوىل 1356ه العام -12 :ص.4 ،3 :
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وبناء على ما سبق ما غفل اخلطيب عن اإلشارة من طرف خفي إىل أن وزارة املعارف املصرية
والشامية والعراقية قد ارتكبت خطأ جسيما عندما أحلقت تاريخ السرية النبوية مبادة الرتبية الدينية وليس
بكتاب التاريخ حىت اعترب هذا مبثابة اإلمهال الشنيع الذي خيالفون فيه األمم الراقية غربا وشرقا إذ عت
كل صغرية وكبرية من ماضيه لتجعله حافزا لتنمية القوة والعزة واالفتخار كما فعل األملان واالجنليز
والفرنسيون (.)1
ويشري إىل أن الوطنية اليت جاءت هبا اعة االحتاد والرتقي كانت وطنية قائمة على التعصب
للعنصر الرتكي األمر الذي جعل شباب األرناؤوط والعرب والكرد واجلركس ينادون بوطنيتهم وجنسيتهم
اليت كانت قد انصهرت يف بوتقة اخلالفة اإلسالمية عن رضا وطيب خاطر ما داموا يعيشون يف ظل
األخوة اإلسالمية اليت عتهم ورعتهم وأنصفتهم (.)2
وبالنسبة لإسالم وقضيته يذكر اخلطيب العرب واملسلمني مبا قاله السياسي الربيطاين (اللورد
لويد من أن اإلمرباطورية الربيطانية ال يكتب هلا بقاء ما مل تنل تأييد املسلمني يف العامل تأييدا كامال وأن
اإلسالم مبا له من سؤدد عظيم هو قوة جوهرية للعامل.
وهلذا يتساءل اخلطيب:
(إذا كان اللورد يعرتف بأن اإلسالم سؤددا عظيما وأنه قوة جوهرية للعامل اليوم :فكيف ال
يكون قوة جوهرية ألصحابه املؤمنني به؟ ويضيف أن لإسالم تارخيا وأجمادا ،وأجماد العروبة ال ينفك
تارخيها عن تاريخ اإلسالم ،فإذا حيل بني العروبة واإلسالم كانت العروبة جسما بال روح وكان اإلسالم

روحا بال جسد ،وان الروح إذا فارقت اجلسم يستحيل أن يستعار له بروح أخرى هي الروح األجنبية) (.)3
ثـ ــال ـث ــا :تصدي الخطيب لمزاعم طه حسين
( -)1حمب الدين اخلطيب" :تعليم التاريخ القومي -إفراط وتفريط" – املصدر السابق.
( -)2حمب الدين اخلطيب" :حول الثورة الكردية" – الفتح -العدد 5 -210 :ربيع األول 1349ه – السنة -5 :ص.2 ،1 :

( -)3حمب الدين اخلطيب" :أربعة عشر قرنا تناجي امة العرب فهل أصغى العراق جنواها؟" -الفتح -العدد 18 -488 :ذو القعدة 1354ه –
العام العاشر -ص.4 ،3 :
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للخطيب عني الرقيب فال يغفل عن أمر من األمور وال مقالة من املقاالت اليت يعلنها للشعب
بعض دعاة التفرنج واإلحلاد فنجده ينربي لطه حسني الذي زعم أن الدين والعلم بينهما خصومة وخاصة
يف مسألة العقيدة واالعتقاد بوجود اهلل تعاىل ونبوة األنبياء ويعلنها صراحة بأهنا ادعاء كاذب وان طه
حسني قد أطلق حكما فاسدا عندما أراد أن خيضع العقائد إىل االختبار والتجربة ألن العلوم الطبيعية
تقوم على دراسة املوجودات من الكائنات وتطبيق التجربة وصوال إىل القوانني اليت حتكم هذه املوجودات.
إن توجه اخلطيب يف التصدي لطه حسني كان بدافع الغرية على القومية العربية والدين
اإلسالمي فنراه يكشف كل باطل وكل دعوة باطلة حياول طه حسني أن يبعد هبا الشعب املصري عن
الدين اإلسالمي كادعائه بأن الدين والعلم على طريف نقيض وكدعوته إىل تبين العامية املصرية عوضا عن
العربية الفصحى ودعوته إىل الفرعونية وذلك يف مستهل عودته إىل مصر إثر إهنائه لدراسته بفرنسا (.)1
كما دحض اخلطيب مزاعم طه حسني املادي النزعة من أن ابن خلدون قد كذب يف ذكره
الكتب اليت درسها يف حداثته وصباه .وأن حادثة إبراهيم وإمساعيل أسطورة وإن وردت يف التوراة والزبور
واإلجنيل والقرآن وان اليهود الذين استوطنوا بالد العرب هم الذين اخرتعوها.
ويعلن اخلطيب أن األستاذ األثري الكبري "ارنست سلني" األملاين الذي اكتشف قرب مدينة
"نابلس" بالضفة الغربية املذبح الذي بناه إبراهيم عليه السالم واملدينة اليت أنشأها ذووه ما هو إال تأكيد
للحقائق القرآنية ودحض ملزاعم طه حسني.
كما فند كذب مزاعمه فيما يتعلق باحلوادث الواردة يف القرآن الكرمي وأن ما كان منها معاصرا
لن زول القرآن الكرمي فهو صحيح وما تقدم على نزول القرآن الكرمي فهو غري صحيح وأشار إىل لة من
االختصاصيني يف علوم الطبيعة والكيمياء والفلك والنبات واحليوان يف جامعات وكليات فرنسا القائلني أن

( -)1حمب الدين اخلطيب" :العلم والدين يف نظر الدكتور طه حسني" –الفتح -العدد 12 -6 :حمرم 1345ه 22 /يوليو 1926م -السنة األوىل-
ص .3 ،2 :وانظر كذلك -السياسة األسبوعية -عددها الصادر يوم  17يوليو 1926م -فيه مقال حتت عنوان :العلم والدين – للدكتور طه حسني.
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الدين والعلم صنوان ال يفرتقان وهو ما قاله من قبل الفيلسوف العر املسلم "ابن رشد" .وهو ما توصل
إليه يف زماننا العالمة الفرنسي موريس بوكاي ( )1يف كتابه :التوراة والقرآن يف ميزان العلم.
(إن طه حسني املتجرد من القومية ( )2والدين البد له من أن يتعمد املغالطة واملواربة يف كثري
من مؤلفاته ليلفت األنظار إليه وخيفف أعباء وثقل ما يعاينه من مركب نقب وعقدة نفسية صاحبته منذ
طفولته).
ويف صدد هتجم الدكتور طه حسني على نظام القضاء الشرعي ومن ينحون وه من دعاة
التجديد يذكر اخلطيب هؤالء مبا كتبه األستاذ "هاشم ويل" يف جريدة "وقت" الرتكية من أنه ملا زار مدينة
"بودابست" عاصمة اجملر قبل وفاة األستاذ "قمربي" املستشرق اجملري الشهري ويف صدد احلديث بينهما
عن "الفقه اإلسالمي" أنه قال:
(إن فقهكم واسع جدا إىل درجة أنين يأخذين العجب كلما فكرت يف أنكم مل تستنبطوا منه
األنظمة واألحكام املوافقة لبالدكم وزمانكم) كما يذكرهم مبا قاله "الد تيمور باشا" رله اهلل تعاىل يف
وصف غزارة ينابيع الفقه اإلسالمي:
(إنه ال يكاد يوجد حكم صدر موافقا للعدالة من أية حمكمة من حماكم الدنيا من أول عهد
البشر للقضاء إىل اآلن إال وفيه من مذاهب الفقه اإلسالمي ما يوافقه ويغين عنه.)...
ويبني لطه حسني ومن يؤيده أن اإلسالم دواء أمراض اجتماعية تفتك اآلن باإلنسانية اليت
غفلت عن االستشفاء باإلسالم ألن أهله أنفسهم قد اعرضوا عن مقاصده ومعانيه فخفي جوهره عن
شعوب األرض ،ويتساءل قائال:

( -)1راجع حماضرة موريس بوكاي :الدين والكتب املقدسة والعلم -جملة األصالة -العدد -63/62 :أكتوبر /نوفمرب 1978م ذو القعدة /ذو احلجة
1398ه-جملة ثقافية تصدرها وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية مرة كل شهر باجلزائر -ص 44 :وما بعدها.
( -)2راجع يف ذلك :زكي مبارك :طه حسني شعو مقلد لكنه متقلب حائر -الفتح -العدد 3 -452 :ربيع الثاين 1354ه – السنة العاشرة-
ص.9 ،8 :
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(هل يف األرض مملكة أوىل من مملكة مصر باملبادرة إىل هذه الثروة الفقهية وان تصري مصر
ينبوعا جديدا من ينابيع العدالة يف األرض وفق األحكام الشرعية اإلسالمية).
وينقل ما أخرب به األستاذ "نللينو" املستشرق االيطايل من أن حكومة تونس احملمية كلفت
احد املستشرقني االيطاليني بوضع كتاب يف القسم املدين من الفقه اإلسالمي منظما كفقه القوانني فألف
ذلك الكتاب باللغة الفرنسية وهو من أجود ما يستعان به يف التشريع اإلسالمي ،كما أشار إىل أن
القانون املدين الذي كان معموال به يف سلطنة آل عثمان كان مأخوذا من فقه أ حنيفة (.)1
وهكذا نرى اخلطيب حيارب كل توجه إىل ما هو غر ويدعو دائما إىل التمسك بأحكام
الفقه اإلسالمي يف سن القوانني القضائية والتنظيمية ويقف يف وجه املنادين بالتجديد على الطريقة الغربية
ويدعم آراءه ويستشهد باملستشرقني الذين جيعلون كلمة اإلنصاف رائدهم ويرون يف الفقه اإلسالمي
الذخر والنبع الذي ال ينضب معينه.
مل يقتصر اخلطيب يف للته على طه حسني وأضاليله مبا يكتبه هو بل فتح صحيفته وجعلها

منربا لألدباء والعلماء ( )للرد على مزاعمه املادية املتعلقة باحلقائق التارخيية املتصلة بالعهود القدمية لألنبياء
والرسل عليهم السالم وت صوره بأن يف قصب القرآن الكرمي ما هو غري مقبول ألن مقبول ألن يكون يف
التاريخ وأن ما وقع من أحداث زمن الرسول صلى اهلل عليه وسلم هو الصحيح ( .)2واهلل تعاىل يقول( :ما
فرطنا يف الكتاب من شيء) (.)

( -)1حمب الدين اخلطيب" :توحيد القضاء املصري" -الفتح -العدد 25 -379 :رمضان 1352ه – السنة الثامنة -ص.2 ،1 :
( -)من أمثال هؤالء عبد الرزاق احلسين صاحب جريدة الفيحاء يف مدينة –احللة -العراقية واألستاذ الشيخ الدجوي من هيئة كبار العلماء ،والعالمة
حممد اخلضر حسني والعالمة حممد صادق الرافعي ولطفي عة بك احملامي...
وملزيد من االطالع راجع رأي املستشرق د-س -مرجليوث  Margoliouthأستاذ العربية يف جامعة أكسفورد يف اجنلرتا –الزهراء -عدد :ذو احلجة
1346ه من :ص 618 -إىل  629حيث نشر اخلطيب نب املقالة اليت أخذ عنها طه حسني شكوكه حول الشعر اجلاهلي إلجالء فكرة انه كالببغاء
مل يأت جبديد من عنده وإمنا هو كالم منقول عن مستشرق شكوك مثله.
( -)2حمب الدين اخلطيب" :ما أعرفه عن طه حسني" – الفتح -العدد -23 :نوفمرب 1926م -السنة األوىل -ص.8 :
( -)سورة األنعام -اآلية.38 :
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هلذا مل ينس طه حسني ما فعله اخلطيب به عندما تصدى ملقاالته وكتاباته أيام النظام امللكي يف مصر
وكيف جند له كبار األدباء والعلماء للكشف عن كذب ادعاءاته ومزاعمه إذ زعم:
أ -بان الشعر اجلاهلي مكذوب وان املسلمني اخرتعوه.
ب -وأن ما يف الشعر اجلاهلي من كالم عن العرب ال أصل له ألن العرب ليسوا أمة كرم.
ج -أن وقعة كليب وجساس وجليلة ومقتل كليب فيها مل يكن من أجل أمر عظيم هو حفظ
اجلوار الذي هو شيمة من شيم العرب أيضا بل أنه كان من أجل ناقة حتلب (.)1
وفيما جاء من رد على مقاالته هذه وادعاءاته املفرتاة بأن ما قاله طه حسني إمنا كان مأخوذا
عن جهلة املبشرين كصاحب كتاب "مقالة يف اإلسالم" وأن ما نشره حول الشعر اجلاهلي كان هو أيضا
مسروقا من كالم متعصيب املستشرقني أمثال" :مارغوليث" (.)2
هذا وقد أثار كتاب األدب اجلاهلي ردود فعل عظيمة لدى األدباء والعلماء واملفكرين حىت أن
اخلطيب جعل هذا التصرف لطه حسني إمنا كان من مبعث الشعور بالنقب الذي الزمه طوال حياته
بسبب عماه املبكر وبدافع ذلك املركب النفسي وحبا يف الشهرة وذيوع الصيت قام بفعلته املنكرة.
وعندما توىل طه حسني وزارة املعارف يف مصر وسيطر مؤيدوه واملتزلفون له على كلية اآلداب
عمل كل ما يف وسعه لتهميش حمب الدين اخلطيب (.)3
مطلقا حقده الدفني عليه غري أن حماوالته مل تستطع النيل من شخصيته اليت عرفت بنزاهتها
وغريهتا الدينية والقومية والوطنية ألن اخلطيب أصبح شبه شخصية عاملية حازت على تقدير واحرتام كبار
علماء اإلسالم واملفكرين والدارسني الذين تناولوا شخصيته أمثال :الدكتورة سهيلة الرمياوي والدكتور حممد
عبد الرلان برج والدكتورة وداد السكاكين واألستاذ الد حممد بدوي ...كما تأثر بأفكاره ومنطلقاته

( -)1عبد الرزاق احلسين :حول األدب اجلاهلي للدكتور طه حسني -الفتح -العدد -23 :نوفمرب 1926م -السنة األوىل -ص.5 ،4 :
( -)2لالطالع أكثر راجع صاحب الفضيلة الشيخ يوسف الدجوي من هيئة كبار العلماء -حول كتاب الشعر اجلاهلي -الفتح -العدد13 -23 :
ادى األوىل 1345ه 18 /نوفمرب 1926م -السنة األوىل -ص :من  1إىل .6
( -)3من تصرحيات الدكتور صاحل اخلريف أثناء لقائي به يف تونس ،صائفة 1993م.
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الكثري من علماء املسلمني أمثال :ابن نوح االندونيسي وحممد مكني الصيين وتقي الدين اهلاليل...
وغريهم كثري.
الخـ ــاتـ ـم ــة:
ويف األخري خنلب إىل أن املفكرين املصريني الذين اعتنقوا الدعوة الفرعونية كأساس للقومية
املصرية ومنهم طه حسني وألد لطفي السيد ورفع تالميذمها يف مصر لواء الفرعونية يف حماولة للتنكر
النتماء مصر للعرب والعروبة حتت إدعاءات واهية ال أساس هلا ،كتأصل الفرعونية يف قلوب املصريني،
ومسألة األصل والدم اللذان ال ميتان بصلة إىل الدم العر رغم أنه ال توجد أمة واحدة يف التاريخ ترتبط
بذلك ،ألنه خرافة واهية ال أساس هلا من الصحة ،وهو ضرب من اخليال والسراب ،وأمام ذلك التنظري
الومهي والعقيم ،والواقع احلي ،واملصاحل املشرتكة ووشائج القرىب وصلة الرحم بني مصر والبالد العربية
تراجعت الدعوة الفرعونية أمام حقائق الواقع.
وقد قامت يف مصر يف تلك األثناء أحزاب وحركات تبنت الفكرة العربية ،كان من أشهرها،
حزب "مصر الفتاة" الذي أسسه ألد حسني عام 1937م ،وكذلك عية "الشبان املسلمني" اليت يعود
تاريخ تأسيسها إىل عام 1927م ،وانتشرت فروعها يف كل من سورية وفلسطني والعراق ....دون أن
ننسى الدور الفعال الذي قامت به عية اإلخوان املسلمني يف تلك األثناء من االنفتاح على العامل العر
واإلسالمي وساعدت على انتشار فكرة الوحدة العربية كقاعدة أساسية للوحدة اإلسالمية ،كما حتول طه
حسني من داعية للفرعونية إىل داعية للعروبة ،وأصبح عميدا لألدب العر وليس األدب الفرعوين.
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